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Balassi Bálint

Á L D O T T  S Z É P  P Ü NKÖ S D NE K 
GY Ö N Y Ö RŰ  ID E J E . . .
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!

Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.

Néked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak,
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.

Mert fáradság után füremedt tagokat
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat,
Új erővel építvén űzéshez inokat.

Sőt még az végbéli jó vitéz katonák,
Az szép szagú mezőt kik széllyel béjárják,
Most azok is vigadnak, s az időt múlatják.

Ki szép füvön lévén bánik jó lovával,
Ki vígan lakozik vitéz barátjával,
Ki penig véres fegyvert tisztíttat csiszárral.

Újul még az föld is mindenütt tetőled,
Tisztul homályából az ég is tevéled,
Minden teremtett állat megindul tebenned.

Ily jó időt érvén Isten kegyelméből,
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szívből,
Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből!

Balassi világi műveit a Balassa-kódex-
nek elnevezett XVII. századi kézirat őrzi. 
Az Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje 
kezdetű vers e könyvben tizenegyedikként 
szerepel, a cím alatt: Borivóknak való – In 
laudem verni temporis, az „Fejemet nincsen 
már” nótájára

Még elevenen él bennünk a Szent György- 
napi vásár sikere, de máris egy újabb hangu-
latos és hasznos rendezvénynek örülhetett a 
város és vidékének lakossága. Május 22-én a 
városi piacon, újból nagy érdeklődés övezte a 
helyi termékek vásárát. 

A vásárosok, termelők, kézművesek számára 
jó lehetőség nyílt a piacozásra, a lakosságnak 
a friss, helyi termékek beszerzésére, a nézelő-
dőknek a kellemes időtöltésre.

Ez alkalommal a szemet-lelket gyönyörködte-
tő műsorral a Pipacsok Néptáncegyüttes László 
Csaba művészeti vezetővel az élen teremtett jó 
hangulatot a piactérre. 

Köszönet illeti az EMSZ (Erdélyi Magyar Szö-
vetség) városi tanácsosait, akik ezt a napot so-
kak megelégedésére megszervezték. Remél-
jük, még sok hasonló „vásáros” napban lesz 
részünk.

Köszönjük a lakosság érdeklődését, hogy 
magukénak érzik a rendezvényt, és ezt nagy-
számban való részvételükkel bizonyítják.

Köszönjük a lakosságnak, hogy fegyelme-
zett rendben telt ez a vásár is, hogy odafigye-
lünk egymásra és a kölcsönös tisztelet jegyé-
ben zajlanak nagy tömegeket megmozgató 
eseményeink!

Sándor-Zsigmond Ibolya

Pünkösdi vásár S zékelykeres z túron
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Madárinfluenza esetet azono-
sítottak Székelykeresztúron

Május 9-én, vasárnap jött meg a jászvásári 
szaklaboratóriumból a hivatalos mintavételi 
eredmény, mely megállapította a madárinflu-
enza jelenlétét Székelykeresztúron. 

Dr. Gyarmathy Gábor állatorvos kérdésünk-
re elmondta, hogy az azonosított vírustörzset 
ritka, elzárt esetekben, az ember is elkaphatja, 
de ez nem jelent veszélyt az emberi életre. Az 
esetleges tünetek megegyezhetnek egy enyhe 
lefolyású nátha tüneteivel: könnyezés, tüsszö-
gés, esetleg orrfolyás. Az érintett baromfiudvar 
gazdájának sincsen semmi tünete. Tehát az azo-
nosított vírus nem az embereket érinti, hanem a 
baromfik közt okoz betegséget és elhullást.

A szárnyas állomány védelme kapcsán szi-
gorú intézkedésekre kerül sor, melyek a ma-
dárinfluenza vírusának megfékezését és leküz-
dését hivatottak szolgálni.

Eszerint a megyei Állategészségügyi és Élel-
miszerbiztonsági Igazgatóság elrendelte az 
érintett gazdaság madárállományának, vala-
mint a fertőzött szárnyasokkal összehozható 
hulladék és takarmány megsemmisítését is. 
Ahhoz, hogy a vadon élő madarak ne férhesse-
nek hozzá az érintett baromfiállomány óljából 
származó hulladékhoz, az előírásokat betart-
va, kellő mélységre ássák azt el.

A Hargita Megyei Prefektusi Hivatal beteg-
ségmegelőzési tanácsának döntése értelmé-
ben védelmi zónának minősül a fertőzött gaz-
daság 3 km-es körzete: Székelykeresztúr és 
a csatolt települései, Siménfalva, Rugonfalva, 
Újszékely, Alsóboldogfalva, Szentábrahám, 
Csekefalva.

Ezt kiterjesztve, a környező 10 km-es körzet 
felügyeleti zónának minősül: Nagygalambfalva, 
Kisgalambfalva, Székelyszentmiklós, Nagymede-
sér, Nagykede, Kiskede, Kiskadács, Székelyand-
rásfalva, Kissolymos, Székelyszenterzsébet, 
Újszékely, Magyarandrásfalva, Solymosiláz és 
Gagy tartoznak ide. A felügyeleti zónát a maros 
megyei Héjjasfalvára, Szederjesre, Magyarfelek-
re és Küküllősárdra is kiterjesztették.

FONTOS: A lehetséges baromfipusztulást 
rögtön jelenteni kell a körzeti állatorvosoknál, 
a vírus korai felismerése és a járvány terjedé-
sének megelőzése érdekében.

Egyetlen baromfi vagy más szárnyas sem 
kerülhet ki a gazdaságokból az illetékes ható-
ságok előzetes engedélye nélkül.

30 napra felfüggesztődik a szárnyas állatok 
kereskedelme.

A forgalomban, a rendőrség bevonásával, 
fokozottan figyelnek az állatszállító autókra.

A megyében található szárnyas farmok mellett 
nyomon követik azokat a gazdaságokat is, ahová 
kerülhettek baromfik a Maros megyei farmról.

Bálint Kinga

 V i s s z a s z o l g á l t a t o t t  a n y a k ö n y v e k
Április 28-án egy örvendetes eseménynek 

lehettünk részesei. A Polgármesteri Hivatalban 
Koncz Hunor-János polgármester úr egy nagy-
szerű pillanatot megörökítő emléklap kíséreté-
ben adta át a katolikus és unitárius egyháznak 
azokat a régi anyakönyveket, amelyek évtize-
deken át a városi anyakönyvi hivatalban voltak 
biztonságos helyen őrizve. 

Az 1970-es, 1980-as években az egyháziak,  
iskolák, intézmények, sőt a múzeum értékes le-
véltári anyagát is elszálltották az állami levéltárba. 

Valami csoda folytán, ez a két anyakönyv, 

úgy vélem, elrejtésre került, és mivel nem a 
városi anyakönyvi hivatal leltárát gazdagítja, 
bölcs döntés született, hogy mindkettő kerül-
jön vissza eredeti tulajdonosához, a katolikus, 
illetve az unitárius egyházi irattárba. Tudjuk, 
mennyire fontos adatokat szolgáltatnak a csa-
lád, egyház és várostörténet szempontjából 
egyaránt. Örülök, hogy részese lehettem ennek 
a pillanatnak, és azért különösen hálás vagyok, 
hogy az anyakönyvekre irányíthattam a hivatal 
és egyházak figyelmét.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 Fontos tudni valók a s zékel ykeres z túri Bölcsődébe
 202 1.  s zeptemberétől ér vényes beiratkozáshoz

A székelykeresztúri Bölcsőde 2021. szeptember 1-től újra szeretettel nyitja meg kapuit az ér-
deklődő családok kisgyerekei számára. Ennek érdekében kérjük a szülőket, hogy az alábbi köve-
telmények alapján írassák be gyermeküket intézményünkbe.

Beiratkozási határidő: 2021. június 1. – 2021. július 31.
Beiratkozáshoz szükséges iratok:
• beiratkozási kérés
• a gyerek születési bizonyítványa (másolat)
• szülők személyi igazolványa (másolat)
• testvér születési bizonyítványa (másolat)
• szülők jövedelemigazolása
• gyereknevelési szabadságon lévő szülő igazolása a munkáltatótól, amiből kitűnik, hogy 

mikor ér véget a gyermeknevelési szabadság.
• levéldoszár („dosar plic”)
Kritériumok, amelyek szerint rangsoroljuk a beérkezett iratcsomókat:
• Székelykeresztúron és a csatolt településeken  (Betfalva és Fiatfalva) lévő lakcím – 6 pont
• Székelykeresztúr kistérségben lévő lakcím, mindkét szülő Keresztúron dolgozik – 5 pont
• Székelykeresztúr kistérségben lévő lakcím, egy szülő Keresztúron dolgozik – 4 pont
• Székelykeresztúr körzetéhez tartozó első településeken lévő lakcím – 2 pont
• Székelykeresztúr kistérségben lévő lakcím – 1 pont
• mindkét szülő rendelkezik munkahellyel – 10 pont
• csak az egyik szülő rendelkezik munkahellyel – 5 pont
• ha még valamelyik szülő tanul – 5 pont
• ha még van egy kisebb testvér – 2 pont
• ikrek – 5 pont
• ellátásban lévő gyerekek száma:
  1 gyerek – 2 pont
  2 gyerek – 4 pont
  3 vagy több gyerek – 6 pont
• egyedülálló szülő – 10 pont
• a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbért – 5 pont
• a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a minimálbért – 2 pont
• gyereknevelési szabadság lejárta alapján:
 - legkésőbb folyó év augusztus 31-ig (vagy már visszament dolgozni) – 5 pont
 - legkésőbb folyó év szeptember 30-ig – 4 pont
 - legkésőbb folyó év október 31-ig – 3 pont
 - legkésőbb folyó év november 30-ig – 2 pont
 - legkésőbb folyó év december 31-ig – 1 pont
További fontos tudnivalók!
1. Nem vesszük figyelembe mindazon jelentkezők kérvényét, akik visszautasítják a beiratko-

zási iratcsomóhoz szükséges dokumentumok bármelyikének a leadását.
2. A meglevő helyek beteltével, az igénylések várólistára kerülnek.
3. A bölcsődei látogatás megkezdését családorvosi és laborvizsgálatot igazoló akta benyúj-

tása előzi meg.
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 Anyaköny vi hírek
 2021.02.15. – 2021.03.15. 

Elhalálozások:
Kiss Sándor  2021.04.13
Kiss Erzsébet  2021.04.23
Imre Árpád  2021.04.29
Lőrinci Mihály   2021.05.08
Nagy S. Miklós  2021.05.13
Gál Éva  2021.05.13
Gagyi Gyöngyvér 2021.05.15

Születések
Nagy Hanna  2021.03.13
Hegyi Lóránt  2021.03.18
Jánosi Leila  2021.03.28
Marosi Dorián  2021.03.30
Kelemen Dóra-Katalin 2021.04.04

Házasságkötések
Feleki Attila és Pál Andrea 2021.05.06

72/2021-as HATÁROZAT a helyi kockáza-
tok elemzésének és fedezésének aktualizá-
lásáról.

73/2021-as HATÁROZAT a város sürgősségi 
esetekben történő kiürítési tervének elfoga-
dásáról.

74/2021-as HATÁROZAT a Kertek utca és a 
Kossuth Lajos lakónegyed forgalmi rendjé-
nek megváltoztatásáról.

75/2021-as HATÁROZAT a Berde Mózes Uni-
tárius Teológiai Gimnáziumnál leírandó va-
gyontárgyak listájának elfogadásáról.

76/2021-as HATÁROZAT egy, a Szabadság 

tér 22. szám alatti ingatlanrész bérbe adásá-
nak kezdeményezéséről.

77/2021-as HATÁROZAT egy Szabadság tér 
21. szám alatti terület közvetlen bérbe adá-
sának elfogadásáról.

78/2021-as HATÁROZAT egy Szabadság tér 
10. szám alatti orvosi rendelő haszonbérbe 
adásának jóváhagyásáról.

79/2021-as HATÁROZAT a Hargita utca 
P5/16 alatti szolgálati lakrész bérleti szerző-
désének meghosszabbításáról.

80/2021-as HATÁROZAT a Kossuth negyedi 
Hőközpont egy része bérbe adásának jóvá-
hagyásáról.

81/2021-as HATÁROZAT a 2021-es évre el-
fogadott beruházási lista módosításáról.

82/2021-as HATÁROZAT a könyvtárosi mun-
kakör átalakításáról a Petőfi Sándor Általá-
nos Iskolában.

Székelykeresztúr, 2021. május 13.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 72/2021 privind aproba-
rea actualizării Planului de analiză şi aco-
perire a riscurilor al Oraşului Cristuru Se-
cuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 73/2021 privind aprobarea 
Planului de evacuare în situaţii de urgenţă al 
Oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 74/2021 privind modifica-
rea sensului de circulaţie în cartierul Kos-
suth Lajos şi în strada Grădinilor din oraşul 
Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 75/2021 privind aproba-
rea listei mijloacelor fixe şi obiecte de in-
ventar propuse pentru casare aflate în in-
ventarul Liceului Teologic Unitarian „Berde 
Mózes”.

HOTĂRÂREA nr. 76/2021 privind aprobarea 
iniţierii închirerii unei spaţii din P-ţa Liber-
tăţii nr. 22.

HOTĂRÂREA nr. 77/2021 privind aprobarea 
închirerii directe a unui teren cu o suprafaţă 
de 9 mp., situat în P-ţa Libertăţii nr. 21.

HOTĂRÂREA nr. 78/2021 privind aproba-
rea concesionării a unui cabinet medical 
situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Li-
bertăţii nr. 10.

HOTĂRÂREA nr. 79/2021 privind aprobarea 
prelungirii contractului de închirere al apar-
tamentului de serviciu situat în oraşul Cris-
turu Secuiesc, str. Harghitei, Bl. P5/16.

HOTĂRÂREA nr. 80/2021 privind aprobarea 
închirierii unei spaţii din clădirea Centralei 
Termice din cart. Kossuth Lajos.

HOTĂRÂREA nr. 81/2021 privind aprobarea 
modificării Listei de investiţii pe anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 82/2021 privind aprobarea 
transformării postului de bibliotecar gradul 

II-S în Bibliotecar Gradul I-S în cadrul Școalei 
Gimnaziale „Petőfi Sándor”.

Cristuru Secuiesc, 13. mai 2021.

HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

Az elmúlt hetekben beérkezett az önkor-
mányzathoz egy olyan javaslat, amely szerint 
szükséges lenne a Kertek utca teljes forgalmá-
nak a megváltoztatása, valamint tehermentesí-
teni az utca forgalmát.

Még mielőtt bármilyen döntés is megszüle-
tett volna, mindenképpen úgy láttam helyes-
nek, amelyben csapatom, az EMSZ-frakció min-
den tagja támogatott, hogy a legfontosabb az 
utca lakóinak véleménye. 

Ennek érdekében, közösen szerveztük meg 
azt az utcagyűlést, ahol az utca lakói elmondták 
észrevételeiket és javaslataikat utcájuk forgal-
mának szabályozásával kapcsolatban.

Nagyon szépen köszönöm a lakosok részvé-
telét, akik megtiszteltek jelenlétükkel, hiszen 
egy tartalmas és hasznos gyűlést tudhatunk 
magunk mögött.

Fontos kiemelnem, hogy a gyűlésen meg-
választódott az utca két új felelőse, Székely 
Ferenc és Krisán Csaba személyében, akik az 
elkövetkezőkben is fogják képviselni szomszé-
daikat, barátaikat. 

Utcagyűléseinket a továbbiakban is folytatni 
fogjuk, hiszen fontos az Önök véleménye, mert 
várost és közösséget csakis közösen építhetünk!

Tisztelettel, Koncz Hunor-János
polgármester

 A Ker tek utca lakóival t alálkoz tunk
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Gyakorlat teszi a mestert
Iskolánk, a Zeyk Domokos Technológiai 

Líceum a 2020-2021-es tanévben részt vett 
a Kompetenciák fejlesztése gyakorlati tevé-
kenység által, POCU-projektben, amelyet a SC 
Praktik Consulting & Comp SRL koordinált és 
az Európai Unió finanszírozott. A fő célkitűzés 
a diákok a munkaerőpiacon való beilleszkedé-
si lehetőségeinek javítása és a szakmai gya-
korlat hatékonyságának növelése volt. 

Iskolánk 11. kereskedelmi eladó és autó-
szerelő szakosztályainak tanulói vettek részt 
a projektben, amelynek keretén belül tíz hét 
szakmai gyakorlaton vettek részt székelyke-
resztúri és környékbeli vállalatoknál. Számos 
helyi kereskedelmi egység és autószerelő 
műhely fogadott diákokat, ahol testközelből 
ismerték meg a tanulók a kereskedelem és 
az autószerelés alapvető tevékenységeit. A 
szakmai gyakorlat mellett pályaorientációs 

felmérésen és beszélgetéseken vettek részt 
a diákok. Ezeket az alkalmakat szakképzett 
tanácsadók irányították. A projekt során 
számos szakmai kompetenciát sajátítottak 
el tanulóink, megismerkedtek a kereskede-
lem és az autószerelés munkafolyamataival, 
kipróbálhatták a kereskedelemben és az au-
tószerelésben használt eszközöket és szer-
számokat. Mindezekkel a tapasztalatokkal 
felvértezve diákjaink versenyképesebbek 
lesznek a munkaerőpiacon. Végezetül köszö-
netet szeretnénk mondani azoknak a vállala-
toknak, amelyek diákokat fogadtak, mento-

rálták őket, a gyakorlatban megmutatták a 
kereskedelemmel és autószereléssel kapcso-
latos szakmai fogásokat.

Köszönet a következő vállalatoknak: SC 
Andrea Prod-Com SRL, SC Bea Dexim 
SRL, SC Harghita Retail SRL, SC Kubi 
SRL, SC Macrist Com SRL, SC Panda SRL, 
SC SzilveszterComprod SRL, Török I. Al-
bert PFA, Kvarc SRL, Freshcolor SRL, SC 
PKV Full Service SRL, Oteluri special for-
jate SRL, SC Autopartner AD Garage SRL, 
Kovács É. Barna II, Orban Auto Grup SRL

Balázs Mihály
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Májusban végre sarkig tárt kapukkal, vi-
dám hangulatban indult újra az iskola. Az üres 
padokat hangyaszorgalmú diáksereg töltötte 
meg, mely ennyi kísérletezés után sem veszí-
tette el kíváncsiságát, tanulási vágyát. 

A tavasz az iskola kertjében is új életet te-
remtett: a III. A osztály tanulói Karda Margit 
tanítónő és Hatos Anna-Zsuzsanna biológia 
szakos tanár irányításával belefogtak a Kisker-
tész program kivitelezésébe. Az iskola koráb-
bi fűszerkertjének helyét tisztították ki közös 
erővel, majd feltöltötték friss földdel, és elve-
tették a program keretében nyert magokat. 

A tavaszi napsugarak életteli zsongást hoz-
tak az iskola termeibe, s bár néha kifele csalo-

gatnak, gyerekeink igyekszenek teljes erővel 
tanulni, értékelni a termékeny pillanatokat.  
Sokan közülük a megmérettetéstől sem riad-
nak vissza, így e hónapban is beszámolhatunk 
szép eredményeket felmutató diákjainkról, 
kikre különösen büszkék vagyunk.

Március 16-án indult a XIX. ,,Fától fáig, 
verstől versig” Kányádi Sándor versmon-
dó verseny, mely az idén immár második 
alkalommal online részvétellel zajlott. A ver-
senyfelhívás a Petőfi Sándor Általános Isko-
la diákjait is szavalásra késztette. A május 
15-én közzétett eredményhirdetés szerint 3 
diákunk is kitüntetésnek örvendhet: Zsidó 
Ágota, V. B osztályos tanulónk I. helyezést, 

Nagy Csenge, VIII. C osztályos tanulónk II. 
helyezést ért el korosztályában, Hegyi Jó-
zsef III. A osztályos tanulónk pedig dicséret-
ben részesült.

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizá-
ciójáért Alapítvány (KÁMME) rajzpályázatot 
hirdetett a határon túli magyar gyermekek 
számára A mi karácsonyunk címmel. A közel-
múltban közzétett eredményhirdetés két di-
ákunkat is kiemelte: Dénes Anita (VI. B) és 
Bellu Andrea (VII. C) tanulónk a 11-14 éves 
kategóriában különdíjban részesült.

Gratulálunk a szép eredményekhez!
Összeállította Buzogány Anna-Zsuzsánna

Bellu Andrea rajza

Dénes Anita rajza



2021. május - 5.   oldal
Be

rd
e M

óz
es

 Un
itá

riu
s G

im
ná

ziu
m

DIÁKVILÁG
Or

bá
n B

al
áz

s G
im

ná
ziu

m

Online projektek az Orbán Balázs Gim-
náziumban

Az Orbán Balázs Gimnázium Könyvtára 
2020. december 28-30. között megszervez-
te a VIII. olvasótábort III-IV. osztályosok 
számára. A tábor 200 ezer forint EMMI tá-
mogatással valósult meg. 20 gyerekkel dol-
goztunk, csoportbontással sikerült személyes 
találkozót is szervezni, betartva a járványügyi 
szabályokat, de a jelentkezők nagyrészt on-
line kapcsolódtak be a tevékenységekbe. 
Igyekeztünk változatos feladatokkal, érdekes 
nyelvi játékkal, társasjátékokkal minél köze-
lebb hozni a gyermekekhez a könyvet, az ol-
vasást. A mindenkori cél az olvasóvá nevelés, 
olvasási szokások kialakítása, az olvasás szó-
rakoztató, élvezetes, örömteli élményt jelentő 
tevékenységgé fejlesztése. Ezúttal rendhagyó 
módon olvasóversenyként hirdettük meg a 
tábort, melynek végén, teljesítménytől füg-
gően, a tanulókat jutalomkönyvekben része-
sítettük. (Hatos Melinda könyvtáros, Szávuly 
Emese tanítónő)

2021. április 6-16. között zajlott az Eu-
rópai legendák - Nemzeti irodalmi hősök című 

Erasmus-projektünk romániai mobilitása, 
amelyre szintén virtuálisan került sor. Ismer-
tető helyett álljon itt a résztvevők egyikének 
beszámolója:

Ha az ember gyereke Erasmus-pályáza-
tokról hall, egyértelműen arra asszociál, hogy 
milyen jó lehet az olasz hegycsúcsokról ne-
vetni a világra, a portugál óceánparton süttet-
ni a hasunkat vagy Erdélyben menekülni a 
medvék elől. De arra senki sem gondol, hogy 
mi történik, ha ezekbe a tervekbe belekavar 
egy világjárvány. Mert hát ki gondolta volna, 
hogy a mi kis kényelmes életünk egy szem-
pillantás alatt átvált egy apokaliptikus film 
forgatókönyvévé? Senki. Ez így nem mehet 
tovább! – ez a gondolat formálódott meg az 
Erasmus+ European Legends-National Liter-
ary Heroes Erasmus+ projekt szervezőinek 
fejében, és ez a kis gondolatfoszlány elég volt 
ahhoz, hogy megalkossák azt az online prog- 
ramtervet, melynek első napján 2021.04.06-
án vehettünk részt virtuálisan a Google Meet 
segítségével Székelykeresztúron.

A napot egy online kirándulással nyitot-
tuk. A pályázat erdélyi résztvevői leírhatatla- 
nul jó munkát végeztek, és hihetetlen módon 
át tudták adni a székely kultúra sajátos han-
gulatát a portugál, olasz és magyar részt-
vevőknek. Egymás ellen versengve próbáltuk 
megfejteni Erdély titkait, ami ha lehet, még 
inkább felkeltette a jelenlévők érdeklődését 
a megismert magyar hagyományok, kultúra 
iránt. A szívünk is belesajdult, hogy nem 
láthatjuk azokat a legendás ormokat, a Tor-
dai-hasadékot, Székelyderzset, a tavak 

felszínén megcsillanó napfényt és az erdők 
sötétjét. 

Miután Erdély minden csücskét bejártuk a 
puha mamuszunkban teát iszogatva, minden 
ország képviselői bemutatták azt a kreatív 
munkát, amin már hónapok óta tevékenyked-
tek, amivel legszemléletesebben be tudták 
mutatni, milyen hatással is volt rájuk Szent 
László legendája. Sajátos prezentációkat 
láthattunk, ami megmutatta milyen mások 
vagyunk, de valamiben mégis egyformák. 

Bár mindannyian azt kívánjuk, hogy reggel 
felkelve Székelykeresztúr házai között lássuk 
meg először a napot, nem lehetnénk ennél 
hálásabbak azért, hogy valamilyen módon 
mégis itt lebeghetünk most Erdély felett, egy 
online buborékban. (Cserta Dóra, Ady Endre 
Gimnázium, Debrecen)

2021. május 14-én zárt körben ünnepel-
tük meg iskolánk végzőseit. Az idei iskolai év 
maturandusait Varró Margit tanárnő, isko-
lánk igazgatója köszöntötte. A tizenegyedik 
osztályosok jelképes ünnepi műsorral, a ha-
gyományos maturandusszalaggal és egy szál 
virággal kedveskedtek nagyobb társaiknak. 
Öröm volt látni iskolánk zászlaját ismét sza-
badon lobogni a szélben. A szabadtéri áhítat 
alkalmával Farkas Orsolya lelkész-vallástanár 
végezte a szolgálatot. 

Gratulálunk a nagykorúság határához ér-
kezőknek, valamint az őket irányító osztály-
nevelőknek és kívánjuk, hogy az ismeretlen 
jövőben életük Isten áldásával virágba borul-
hasson és kiteljesedhessen.

Forrás: az intézmény Facebook-oldala



6.   oldal - 2021. május

KULTÚRA

 Májusi kulturális krónika
Május hónapban városunkban egymást érték 

a kulturális rendezvények.
Május 12-én, szerdán a Hargita Nemzeti 

Székely Népi Együttes tartott előadást a Műve-
lődési Házban Erdély ma – Levelek Londonba 
címmel. Diószegi László rendező-koreográfus a 
produkció üzenetét az alábbiakban foglalta ösz-
sze: „A jólétet, gazdagodást, boldogulást kínáló 
globalizáció úgy emészti fel évszázados kincse-
inket, hogy szinte észre sem vesszük azok visz-
szafordíthatatlan elmúlását.

Mindennél időszerűbb ma erről a lopakodó, 
fenyegető, értékeinket felemésztő veszélyről a 
művészet nyelvén szólni. Arról, hogy ma nem 
a román nacionalizmus, hanem a falvak lakos-
ságának tragikus elöregedése, a fiatalok kiván-
dorlása miatt szűnnek meg a magyar iskolák.”

Május 20-án, a XVII. Hargitai Megyenapok 
keretében a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház bábjátékkal szerepelt a székelykeresz-
túri Városi Művelődési Házban. 10 és 12 órától 
két előadással, a bukovinai székely népmesék 
alapján íródott, álmokból szőtt, Az öreg király 
hagyatéka című bábjátékkal örvendeztette meg 
a kicsiket. Rendező, dramaturg: Szabó Attila. 

 Ket tős k iállít ásmegnyitó a múzeumban

Május 14-én két kiállítás nyílt a Molnár Ist-
ván Múzeumban: a Haáz Ferenc Rezső gyűj-
teményes festészeti kiállítás, amelyet a szé-
kelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum jóvoltából 
láthat a székelykeresztúri közönség. A kiállítás 
egyedülálló a maga nemében, hiszen a múzeum 
tulajdonát képező alkotások mellett más intéz-
ményektől és magánszemélyektől kölcsönzött 

képek így együtt még sehol sem voltak látha-
tóak. Számunkra a tárlat egyediségét az is erő-
síti, hogy csak itt került kiállításra a székelyke-
resztúri Jodál Anna tulajdonát képező öt Haáz 
Ferenc Rezső alkotás.

Ugyanekkor a múzeum udvarán szabadtéri 
kiállítás is nyílt, idén már második, és akárcsak 
az elsőt, ezt is a Hargita megyei Hagyományőr-

zési Forrásközpont munkatársai jóvoltából cso-
dálhatjuk városunkban. A Székelyföldi népvise-
letek Haáz Ferenc Rezső képein című szabadtéri 
kiállítás számára a múzeum udvaránál szebb 

környezetet elképzelni sem lehet. A kecseti ház 
tornácára elsőként a kecseti népviseletet be-
mutató kép fogadja az érkezőt.

Az alkalomra elkészülve, a kecseti székely 
ház frissen meszelve, berendezve várta és vár-
ja továbbra is látogatóit!

Bár a megnyitóra és az ünnepi műsorra is 
zárt térben kerülhetett sor, az érdeklődés és fi-

gyelem fokozott volt. A kedvezőtlen időjárás mi-
att a szabadtéri színpadra tervezett előadásról 
le kellett mondanunk, sőt az előre meghirdetett 
műsort is meg kellett változtatnunk, az idén 75 
éves Molnár István Múzeum eseménynaptára 
egy újabb szép rendezvénnyel gazdagodott. 
A megnyitót követően a Művelődési Házban a 
Mákvirágok Néptánccsoport Mátéfi Csaba tanár 
úr vezetésével rendkívüli műsorral lepett meg, 
amit ezúton is nagyon köszönünk.

Köszönjük szépen a Haáz Rezső Múzeum-
nak és a Hargita Megyei Hagyományőrzési For-
rásközpontnak, hogy házigazdái lehetünk egy 
hónapig (június végéig) mindkét kiállításnak. 
Hálásak vagyunk a székelykeresztúri Jodál An-
nának és családjának, hogy a kiállítás céljára 
kölcsönözték a családi tulajdonukban található 
öt Haáz Rezső festményt. 

Megtisztelő volt számunkra, hogy jelen vol-
tak a Haáz család tagjai.

Köszönjük szépen Székelykeresztúr város 
Polgármesteri Hivatalának az esemény támo-
gatását és minden jelenlévőnek a részvételt.

Sándor-Zsigmond Ibolya Tér zene a főtéren
Vasárnap, május 23-án városunk főterén, 

a Petőfi Sándor-szobor mellett a Polgári Fúvó-
szenekar 1895 térzenével örvendeztette meg 
rajongóit és a város lakosságát. Köszönjük ezt 
a nagyszerű élményt, előadás közben tudato-
sult még jobban a hallgatókban, hogy az elmúlt 
időszakban mennyire hiányoztak a hasonló ren-
dezvények. 

Bízunk benne, hamarosan újból hallhatjuk a 
Polgári Fúvószenekar 1895 koncertjét.
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A májusi gazdag kulturális rendezvénysoro-
zat kiemelkedő eseménye volt a 21-én és 22-
én, pénteken és szombaton megrendezett két 
rendkívüli szabadtéri előadás, amelyet a Folk 
Társ Egyesület a Berde Mózes Unitárius Gim-
názium sportpályáján felállított színpadon mu-
tatott be. Pénteken az 5 éves Lelkes zenekart 
köszöntötték, szombaton a Vadrózsák Nép-
tánccsoport fennállása 10. évfordulóját ünne-
pelték. Mindkét nap csodálatos előadásban, 
felemelően szép, ünnepélyes műsorban gyö-

nyörködhetett a közönség. 
Köszönjük, hogy az eltelt évek alatt megany-

nyi értékes előadással ajándékozták meg vá-
rosunk közönségét. Köszönjük a táncosok és a 
zenészek kitartását, a szakmai irányítók, Józsa 
Levente tanár úr és Nemes Annamária tanárnő 
áldozatos munkáját. Mindannyiuk számára kí-
vánunk jó egészséget, sok-sok sikeres évet! 

Isten éltesse sokáig az 5 éves Lelkes Zene-
kart és a 10 éves Vadrózsák Néptánccsoportot!

Sándor-Zsigmond Ibolya

 Ket tős ünnep a Folk Társ Egyesületnél
Megjelent a Lustra 2021. évi első száma, 

amelyben a Kronográf rovat a keresztúri mú-
zeum munkatársa, Sándor-Zsigmond Ibolya 
igencsak érdekes cikkével indul. Az írás a Szé-
kelykeresztúron birtokos Gyárfás Domokos fe-
lesége, a 200 éve született magyargyerőmo-
nostori br. Kemény Polixénia és unokatestvére, 
az író, publicista Kemény Zsigmond közti fiatal-
kori kötödés jellegének tisztázását tűzte ki cél-
ként, közben aprólékos adatokat közölve a ma-
lomfalvi Wesselényi (Kemény)-kúriára, amely a 
fiatalok találkozási helye volt, illetve a Kemény 
család történetére vonatkozóan. A cikket a ke-
resztúri múzeum fotótárában őrzött, a Gyárfás 
család hagyatékából származó fotók és a szerző 
malomfalvi felvételei illusztrálják.

https://www.hrmuzeum.ro

 Újabb helytörténeti tanulmány

„Örömömre szolgál elmondani Önöknek, 
hogy a mai nappal megnyitotta ajtaját az EMNT 
Demokrácia-Központ székelykeresztúri irodá-
ja, ahol városunkban egyedülálló módon a hét 
mind az öt munkanapján lehetőségük van az 
egyszerűsített honosítási eljárás ügyintézésé-
re” – jelentette be Koncz Hunor-János, Székely-
keresztúr polgármestere a Szabadság tér 22. 
szám alatt megnyílt irodát avató ünnepségen.

Az eseményen jelen volt Sándor Krisztina, 
az EMNT ügyvezető elnöke, aki – mint mond-
ta – nagyon örül az új demokráciaközpont 
megnyitásának, hiszen jó pár év eltelt azó-
ta, hogy utoljára bővíthették irodahálózatu-
kat. Emlékeztetett, korábban is dolgozott a 
honosításban segítő munkatársuk Székely-
keresztúron, ám akinek sürgős volt a ma-
gyar állampolgárság felvétele, az az irataival 

rendszerint a székelyudvarhelyi irodájukat 
kellett felkeresse. 

Az új irodában program szerint hét-
főn-kedden-csütörtökön és pénteken 8–12 
óra között, szerdán 17–19 óra között várják 
az ügyfeleket, tájékoztatott Györgyi Attila az 
iroda munkatársa.

Sándor-Zsigmond Ibolya
Forrás: Székelyhon

Azon személyek, akik bármilyen oknál fogva 
május 22-én, szombaton nem jutottak el Csík-
somlyóra, a templom udvarán felállított sátor-
ban kivetítésen keresztül kapcsolódhattak be a 
búcsús szentmisébe.

A sátrat és a technikai segítséget Székely-
keresztúr Polgármesteri Hivatala biztosította.

 Demokráciaközpont nyílt  Székelykeresz túron

Csíksomlyói búcsú online a 
székelykeresztúri 
római katolikus templom 
udvarán
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 Száz éves a székely himnusz
A Székely himnusz 1921-ben született, szö-

vegét Csanádi György (1895–1952) írta, zené-
jét Mihalik Kálmán (1896–1922) szerezte.

A szerzők szándéka nem az volt, hogy való-
di himnuszt alkossanak a székely népnek; ere-
detileg egy Budapesten előadott misztérium-
játék egy betétdala volt Bujdosó ének címmel, 
és 1940-ig meg sem jelent nyomtatásban. 

A két világháború közötti időszakban a 
székely himnusz a folklóralkotások módjára 
terjedt, annak ellenére hogy Romániában til-
tott, irredenta ének volt, Magyarországon pe-
dig csak kevesen ismerték. Fennmaradását a 
cserkészek, vallásos egyletek és az értelmisé-
giek segítették: a cserkésztalálkozókon rend-
szeresen énekelték, és elterjedését az erdélyi 
származású értelmiségiek, illetve a hozzájuk 
közel álló szervezetek is előmozdították.

1941 és 1944 között az iskolákban kötele-
ző volt a tanítása. 1946 és 1989 között mind 
Romániában, mind Magyarországon a tiltott 
énekek listáján szerepelt a dal. Romániában 
nemcsak éneklése volt tiltott, hanem még az is 
több hónapos börtönbüntetésre számíthatott, 
aki meghallgatta. Szűk körben, titokban mégis 
énekelték; az ellenállásra fogékony körökben a 
tiltás még vonzóbbá tette a dalt; a magyarság 
összetartozás-tudatának kifejezőjévé vált, ter-
jedését nem tudták megállítani. 

Az 1989-es rendszerváltás után a tiltásokat 
feloldották. A 2009. szeptember 5-én Székely- 
udvarhelyen megtartott Székelyföldi Önkor-
mányzati Nagygyűlésen az önkormányzati 
képviselők határozatban fogadták el Székely-
föld hivatalos himnuszának.

Székelyföldön ma már egyetlen felemelő 
ünnepséget, történelmi megemlékezést sem 
lehet elképzelni, ahol nemzeti imádságunk 
mellett nem csendül fel dallama. A Székely 
himnusz születésének századik évfordulója 
tiszteletére május 22-én szervezett online kö-
zös énekléshez csatlakoztak a Székelykeresz-
túri Unitárius Egyházközség tagjai is.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Első Szentáldozás ünnepe a katolikus egyházközségben

 Tör ténelmi egyházköz ségeink ünnepei 
Lakossági kérésnek teszünk eleget azáltal,  

hogy közöljük a történelmi egyházaink életében 
az idei év tavaszán sorrakerült három legfonto-
sabb egyházi ünnep emlékképeit. Tesszük ezt 
azzal a hittel, hogy az ifjak számára egy életre 
szóló szép emlék lesz ezúton is megőrizni hité-

letük ezen fontos pillanatát, ugyanakkor mind-
annyiunknak öröm látni, hogy ennyi ifjú tartozik 
egyházaink gyülekezetéhez!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Békes-
ség Istentől! Isten áldja! – így köszöntjük Őket, 
mindannyiukat sok szeretettel

Konfirmáció a református egyházközségben

Konfirmáció az unitárius egyházközségben

Fotó: Czire Alpár

Fotó: Komporály Dávid

Fotó: Bereczki István


